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Brūkšnys



Mieli Vokietijos lietuviai,

besibaigiantys metai nepašykštėjo neeilinių iššūkių ir išbandymų. 
Jų fone nublanko visi kasdieniniai rūpesčiai ir smulkūs 
nepatogumai. Šv. Kalėdos – vilties ir tikėjimo metas. 

Vilties, kad Taika sugrįš į visų mūsų gyvenimus ir Tikėjimo, 
kad blogis bus nugalėtas ir niekada daugiau nebeišdrįs grasinti 

civilizuotam pasauliui.
Šv. Kalėdų ir artėjančių Naujųjų metų proga linkime Jums ramybės, susitelkimo ir begalinio 

Tikėjimo, kad kiti metai atneš taip laukiamus pokyčius į visų mūsų gyvenimus.

Tariame nuoširdų AČIŪ, kad buvote ir esate kartu! 

Telaimina Dievas Jūsų namus ir leidžia toliau siekti visų mūsų tikslų.

Džiaugsmingų Kalėdų ir 
laimingų Naujųjų metų.

Nuoširdžiai,

VLB Valdyba

Nerijaus Papirčio nuotrauka.
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REDAKTORĖS ŽODIS
Kūčios. Kalėdos. Naujieji metai. Turėčiau rašyti šventi-
niais linkėjimais alsuojantį „Redaktorės žodį“, bet nekyla 
ranka. Parašysiu apie brūkšnį. Pasiskolinsiu mintį iš Ma-
rytės Šmitienės straipsnio apie amžinybėn iškeliavusį 
prelatą Edmundą Putrimą – Lindos Ellis eilėraštyje „The 
Dash“ kalbama apie brūkšnį, rašomą tarp gimimo ir miri-
mo datos. Kiekvieno mūsų gyvenimas ir yra tas brūkšnys.

Todėl žurnalo viršelis skelbia „Brūkšnys“. Apie tai prasminga 
pamąstyti ne tik kalendorinių metų sandūroje. Kasdien.

Duodami pažadus, kaip gyvensime ateinančiais metais, 
dažnas minės „daugiau laiko su šeima, mažiau laiko so-
cialiniams tinklams“. Tad šiame numeryje daug dėmesio 
skaitymui, knygoms ir vaikų literatūrai. Aš pati esu didelė 
skaitymo vaikams (nepriklausomai nuo jų amžiaus) fanė. 
Motyvuodama tėvus skaityti vaikams visada metu svarų 
argumentą, kad vaikai, kuriems daug skaitoma ar kurie 
patys daug skaito, pasiekia geresnių rezultatų baigdami 
mokyklą. Tad knyga (kad ir iš bibliotekos) ne ką menkes-
nė investicija nei repetitorius.

Specialiai vaikams (bet patiks ir suaugusiesiems) siūlome 
vaizdinę užduotį – surasti paveikslėliuose dešimt skirtu-
mų. Idealu, jei skirtumų ieškosite visa šeima. Juk reikia 
paneigti taisyklę, kad šiuolaikiniai tėvai vaikams į dieną 
skiria apie septynias minutes dėmesio.

Beruošdama šį numerį sužinojau mano širdį itin palietu-
sį dalyką – Hiutenfeldo pilies bokšte plevėsuoja trispal-
vė, kurią Vasario 16-osios gimnazijai perdavė iš Gedimi-
no bokšto. Nerealu! Aš irgi noriu trispalvės iš Gedimino 
bokšto Vilniuje. Labai.

Dar noriu, kad kai deginsite žvakes ant šventinio stalo ar 
siekdami jaukumo, jų likučius neišmestumėte, o atiduo-
tumėte tiems, kas gamina žvakes Ukrainos kariams fron-
te. Gal net patys inicijuosite tokį veiksmą? O gal mokate 
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Jolita Zykutė

megzti ir numegsite jiems kojines? Nes šalta. Labai šalta.

Jeigu galite, prisidėkite finansiškai.

„Lietuvių legionas“ Ukrainoje – VšĮ „Atvira širdis“ 
LT173500010015670853 (norėdami sužinoti apie jų veiklą 
plačiau, sekite „Facebook“ grupę „LIETUVIŲ LEGIONAS“).

VšĮ „Mėlyna ir geltona“, LT17 7300 0101 4089 4869, pla-
čiau apie organizaciją www.blue-yellow.lt

Ir būtinai spauskite „like“ ar „share“ socialiniuose tinkluo-
se, kai matote apie paramos Ukrainai rinkimą, kad įrašai 
būtų dažniau rodomi kitiems žmonėms. Gal būtent jūsų 
„like“ paskatins kažką realios pagalbos veiksmui?

Tad veikite. Padarykite ką nors, kas jūsų jėgoms. Bet pada-
rykite. Kitaip karas nepasibaigs. Nes trūksta būtent jūsų as-
meninio indėlio. Tos lemtingos smiltelės, kuri nusvers svars-
tykles į kitą pusę. Prisiminkite – brūkšnys. Kokį jį brėžiate?

Jolita Zykutė

žurnalo „Informacijos“ vyr. redaktorė

„Lietuvių tautinei ambasadorystei Vokietijoje – 70 metų“,  
projektiniai psl. 10-17, 20-26, 31.
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–  RINKIMŲ KOMISIJA –

Hiutenfeldas, 2022-12-14
APLINKRAŠTIS NR. 4

Vokietijos LB Tarybos rinkimų komisija praneša, kad pagal 2022 m. gruodžio 10 d. balsų
skaičiavimo duomenis, kandidatai į VLB Tarybą gavo žemiau sužymėtus balsų skaičius:

1. Rasa Weiss 152 balsai
2. Mindaugas Jacinevičius 148 balsai
3. Martin Lipschis 127 balsai
4. Kristina Braun 121 balsas
5. Marija Dambriūnaitė-Šmitienė 120 balsų
6. Irma Petraitytė-Lukšienė 114 balsų
7. Dalia Henke 111 balsų
8. Juozas Vasiliauskis 111 balsų
9. Dr. Sandra Petraškaitė-Pabst 107 balsai
10. Justina Vaičė 105 balsai
11. Kristina Kandratavičiūtė 102 balsai
12. Žanas Kalvaitis 100 balsų
13. Antanas Benediktas Alekna 100 balsų
14. Asta Korinth 94 balsai
15. Sergej Sisulin 77 balsai
16. Asta Geibel 69 balsai
17. Stasė Schulz 55 balsai

Į Vokietijos lietuvių bendruomenės Tarybą išrinkti šie kandidatai – pagal eilės numerį nuo 1 iki 15
imtinai. Likusieji kandidatai nuo eilės numerio 16 iki 17 lieka kandidatais į VLB Tarybą.

Dėl aplinkybių ar nusižengimų, dėl kurių skundimo dalykas ir tvarka nėra  nustatyti kituose šių
nuostatų straipsniuose, kiekvienas pilnateisis VLB bendruomenės narys gali ne vėliau kaip per 5
dienas nuo balsavimo davinių paskelbimo datos kreiptis į Garbės Teismą su prašymu, pripažinti
vykstančius arba jau įvykusius rinkimus negaliojančiais bei įpareigoti rinkimų komisiją stabdyti
ir/arba skelbti naujus rinkimus. (RN 33 straipsnis).

Garbės teismo sprendimai, kurie pagal šių nuostatų  18, 19 b), 33 ir 34 str. yra galutiniai, daugiau
neskundžiami (RN 33 straipsnis).

Rinkimų komisija, baigdama darbą, dėkoja visiems dalyvavusiems rinkimuose.
Naujai išrinktai Vokietijos lietuvių bendruomenės Tarybai linkime darnaus ir turiningo darbo
bendruomenės labui.
Vokietijos LB naujosios Tarybos pirmasis posėdis vyks 2023 m. kovo 11 dieną.
Pirmininkė Inesa Grikšaitė-Lendraitienė
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SUVAŽIAVIMAS HIUTENFELDE: 
TURIME SIEKTI IR SKLEISTI ŽINIĄ, 
KAD BŪTI LIETUVIU YRA KIETA
Spalio 21–23 dienomis Hiutenfelde, Vokieti-
joje, vyko Lietuvos diplomatinių atstovybių 
ir konsulinių įstaigų vadovų ir lietuvių kraš-
tų bendruomenių lyderių Europoje suvažia-
vimas, kuriame buvo aptariami aktualiau-
si Lietuvos diasporos politikos klausimai 
ir bendradarbiavimas su Europos lietuvių 
bendruomenėmis.

Suvažiavimo dalyviai pasidalino įžvalgomis 
ir mintimis, kilusiomis renginio metu.
Irma Petraitytė-Lukšienė

Diplomatų ir bendruomenių lyderių ben-
drystė

„Įsiminė suvažiavimo dvasia, kad lietuvybės 
klausimus aptarėme visi kartu: bendruomenių 
lyderiai ir ambasadoriai. Mes dažnai kalbame, 
kad esame viena tauta, kad nedalinkime lietuvių 
į gyvenančius Lietuvoje ir už Lietuvos ribų. Šis 
suvažiavimas parodė, kad tai jau vyksta prakti-
koje ir kad nuo kalbų pereiname prie konkrečių 
veiksmų. Temos, kaip kad švietimas ar patrio-
tiškumas, buvo gvildenamos nuolat. Tačiau šian-
dien jau vykdomi darbai – atsiranda lituanistinių 
mokyklų finansavimas, konkrečios programos“, – 
džiaugėsi LR ambasadorius Jungtinėje Karalystėje 
Eitvydas Bajarūnas.

Suvažiavime dalyvavusiai LR Seimo narei Da-
liai Asanavičiūtei ypač patiko diplomatų ir ben-
druomenių lyderių bendrystė. Politikės nuomo-
ne, URM užduotas tonas – dėmesys diasporos 
organizacijoms – padės augti besiburiančiųjų į 
organizacijas kiekiams, lituanistines mokyklas 
lankančių vaikų skaičiams. „Sinchronizuotas dar-
bas – svarbus sėkmingo Pilietybės referendumo 
veiksnys“, – pastebėjo D. Asanavičiūtė.

Dublino lituanistinės mokyklos „4 Vėjai“ direk-
torius ir Airijos lietuvių bendruomenės pirmi-
ninkas Arūnas Teišerskis džiaugėsi, kad tokie 
susirinkimai leidžia susitikti su Europos ben-
druomenių vadovais ir diplomatinių atstovybių 
darbuotojais, užmegzti asmeninius ryšius, pa-
bendrauti. Tai naudinga tiek bendruomenių va-
dovams, ypač naujai išrinktiems, kurie dar neturi 

plataus kolegų kaimyninėse šalyse kontaktų rato, 
tiek diplomatams, kurie galbūt po kelių metų pa-
skirti į naują šalį, gali į ją atvykti jau turėdami pa-
žinčių tos šalies lietuvių tarpe, kas labai padeda 
jiems ir atliekant diplomatines pareigas.

Būti lietuviu yra kieta

„Suvažiavimo metu kilo klausimas: kaip mes, di-
plomatai ir valstybės tarnautojai, turime dirbti ir 
kaip mes visi kartu turime pasiekti kuo daugiau 
lietuvių pasaulyje?“ – prisiminė LR ambasado-
rius Moldovoje Tadas Valionis, pabrėždamas, kad 
svarbiausias prioritetas turėtų būti pritraukti ir 
sutelkti kuo daugiau lietuvių. „Turime siekti ir 
skleisti žinią, kad būti lietuviu yra kieta! Ir auklė-
ti savo vaikus taip, kad jiems būti lietuviais būtų 
kieta. Grįžtant į Lietuvą, kiltų vis didesnis pasi-
didžiavimo jausmas. Tai raktas statant sėkmingą 
Lietuvą, raktas į Lietuvos valstybės sėkmę di-
asporos politikoje. Laisvė yra didelė vertybė, taip 
pat ir laisvė būti lietuviu. Turime tarpusavyje 
būti solidarūs – tuomet pasieksime dar daugiau 
ir Lietuvoje, ir užsienyje“, – pažymėjo diplomatas.

Pilietinis aktyvumas, Lietuvos saugumas ir 
parama Ukrainai

Marytė Šmitienė, Vokietijos lietuvių bendruo-
menės tarybos narė, aktyviai dalyvavusi anks-
tesniuose dviejuose suvažiavimuose, aiškiai įvar-
dijo, kad šiais metais naujai atsiradusios temos 
buvo pilietiškumas, Lietuvos saugumas ir parama 
Ukrainai. „Kai 2014 metais vyko suvažiavimas, 

VLB valdybos pirmininkas A. Šernius, I. Petraitytė-
Lukšienė, Lietuvos ambasadorius ir nuolatinis 

atstovas Europos Sąjungoje A. Pranckevičius



6 VLB INFORMACIJOS  | 2022 |GRUODIS

rusija jau buvo pradėjusi karą Ukrainoje, tačiau 
tuo metu dar daug kas negalvojo apie Ukrainą ar 
apie putiną. Gal vienintelė tema, kuri nuo pra-
džių nagrinėjama, bet mažiausiai pažengusi, yra 
pilietybės klausimas“, – kalbėjo M. Šmitienė.

Ukrainos lietuvių bendruomenės pirmininkė Da-
lia Makarova džiaugėsi, kad buvo pakviesta ats-
tovauti Ukrainos LB, nes taip tarsi atstatyta isto-
rinė teisybė – juk Ukraina visada buvo Europos 
dalis. D. Makarova pabrėžė, kad labai svarbu vi-
sose šalyse ir įvairiuose visuomenės sluoksniuo-
se nepailsti garsiai kalbėti apie rusijos vykdomą 
karą, apie padėtį Ukrainoje, nuolat pasakoti, kad 
Ukrainai reikalinga bet kokia pagalba.

LR ambasadorius Jungtinėje Karalystėje E. Baja-
rūnas pastebėjo, jog sesija apie lietuvių diasporos 
pilietinį aktyvumą ir apie tai, ką diaspora daro, 
keldama rusijos karo Ukrainoje klausimus savo 
šalyse, rodo, kad cirkuliuoja normali kraujotaka 
tarp lietuvių Lietuvoje ir diasporoje. „Tai panei-
gia stereotipus apie „apolitiškus lietuvių migran-
tus“. Kai bėda – visi lietuviai tampa dar ir kaip 
„politiški“, – pažymėjo ambasadorius. Jo nuomo-
ne lietuvių bendruomenės atsiliepia į Lietuvos 
nerimą. Vyksta demonstracijos prieš rusijos karą, 
bendradarbiaujama su ukrainiečiais ir kitomis 
tautinėmis bendruomenėmis. „Paralelinės są-
sajos atpažįstamos, galvojant apie lietuvių ben-
druomenių aktyvumą Šaltojo karo metais – kai 

Lietuva buvo okupuota, diaspora buvo tas vari-
klis, kuris neleido užmiršti, kad Lietuva yra. Nuo-
lat priminė mitingais ir laiškais. Apie tai pasakoja 
ir Giedrės Žickytės filmas „Šuolis“ – dėl Simo Ku-
dirkos išlaisvinimo demonstravo minios žmonių. 
Lietuvių bendruomenės aktyviai veikė tiek dėl 
Lietuvos išlaisvinimo, tiek dėl įstojimo į NATO. 
Lietuvių bendruomenės atliepia laiko dvasią“, – 
pažymėjo E. Bajarūnas.

Tadas Valionis, LR ambasadorius Moldovoje at-
kreipė dėmesį, kad „kalbant apie visuomenės su-
sitelkimą ir atsparumą hibridinėms grėsmėms, 
mes Lietuvoje esame gana atsparūs. Esame įga-
lūs, mąstyti kritiškai. Gebame atlikti dekonstruk-
cijas ir vykdyti atsakomuosius veiksmus, jeigu 
tam matome poreikį.“

Ne mokyklėlė – o mokykla!

E. Bajarūnas priminė dar vieną svarbią disku-
siją: „Suvažiavimo metu sutarėme, kad Arūno 
Teišerskio siūlymu lituanistinių mokyklų nebe-
vadinsime „mokyklėlėmis“. Lituanistinė mokykla 
yra lygiai tokia pat svarbi, kaip kad mokykla pvz., 
Kaišiadoryje ar kitame Lietuvos mieste. Kalbė-
jome, kaip dar geriau pasiekti lietuvius ir juos 
motyvuoti, kaip skatinti lituanistinių mokyklų 
mokytojus. Mokytojų indėlis turi būti labiau pa-
stebėtas valstybės, mokytojai turi būti dar labiau 
skatinami, reikia padėti jiems tobulėti.“
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Ukrainos LB pirmininkė D. Makarova, LR Seimo narė D. Asanavičiūtė, LR užsienio reikalų viceministras 
E. Meilūnas, Globalios Lietuvos departamento direktorė L. Žukauskaitė, Vasario 16-osios gimnazijos direktorė 

R. Weiß, PLB pirmininkė D. Henke
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„Globali Lietuva“ ir lietuvių diasporos orga-
nizacijų stiprinimo svarba

A. Teišerskio nuomone, tokiame susitikime, kur 
su bendruomenių lyderiais kalbasi diplomatinių 
atstovybių vadovai ir „Globalios Lietuvos“ pro-
gramą koordinuojančios URM atstovai, svarbiau-
sia tema – bendruomenių ir Lietuvos valstybinių 
institucijų bendradarbiavimas ir bendravimas. 
Airijos lietuvių bendruomenės pirmininkas siū-
lytų, kad URM atstovai tikslingai apsiimtų Už-
sienio reikalų ministro patvirtintose Lietuvos 
diasporos politikos strateginėse gairėse „Globali 
Lietuva“ 2022-2023 8.2. punkte įvardintą kryp-
tį „Bendruomeniškumo užsienyje skatinimas ir 
diasporos organizacijų stiprinimas“, nes visos 
„Globalios Lietuvos“ programos veikla ir sėkmė 
priklauso nuo to, kaip šią programą vykdančios 
Lietuvos institucijos sugeba pasiekti tautiečius 
užsienyje.

„Tai procesas, kuris gerokai palengvėja, kai į jį 
įsitraukia stiprios visuomeninės lietuviškos or-
ganizacijos užsienyje, kurių nariai daugybę metų 
gyvena tam tikroje šalyje ir puikiai žino tos šalies 
visuomenės gyvenimo specifiką bei niuansus. 
Tokios organizacijos būna labai didelė parama 
ir pačioms diplomatinėms atstovybėms, kitoms 
Lietuvos valstybinėms institucijoms, kurios ieš-
ko kokių nors ryšių atitinkamoje šalyje. Tačiau 
vis dar tenka išgirsti, kad organizacijų stiprini-
mas suprantamas kaip kamuolių pirkimas užsie-
nio lietuvių krepšinio komandoms arba kaip už-
duotis ambasadoriams, patiems kurti kažkokias 
dirbtines organizacijas iš ambasados renginiuose 

mėgstančių apsilankyti tautiečių, kurios dažniau-
siai greitai išnyksta iš karto po to, kai pasikeičia 
ambasadoriai ir į Lietuvos diplomatinę atstovybę 
atvyksta kitas ambasadorius su kitais asmeniniais 
veiklos prioritetais“, – kalbėjo A. Teišerskis.

Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos narė 
Ernesta Kazlauskaitė-Tsakona minėjo suvažiavi-
mo metu kilusį suvokimą ir patvirtinimą, kokią 
svarbią rolę lietuviškos tapatybės puoselėjimo ir 
jaunųjų lietuviukų pilietiškumo ugdymo plotmėje 
vaidina visuomenininkai, savanorystės pagrindu 
veikiantys lituanistinių mokyklų ir lietuvių ben-
druomenių aktyvistai. „Būnant kartu su Lietuvos 
institucijų atstovais, pastebi, kad kartu mes didelė 
jėga! Tą jėgą, kaip kokį milžinišką sūkūrį ar pava-
sarį nuo kalnų visa jėga šniokščiančią upę ir pa-
mačiau“, – dalinosi įspūdžiais E. Kazlauskaitė-Tsa-
kona.
Straipsnis perspausdintas iš portalo pilietybe.lt.

PLB Švietimo reikalų komisijos pirmininkė A. 
Černiauskaitė ir LR ambasadorius JK E. Bajarūnas

Trečiojo suvažiavimo Hiutenfelde dalyviai
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Lapkričio 15 d. Kanadoje po sunkios ligos mirė Lietuvos vyskupų konferencijos delegatas užsienio lie-
tuvių sielovadai, Vilniaus arkivyskupijos kunigas prelatas Edmundas Putrimas (Edmond J. Putrimas).

E. Putrimas gimė 1959 m. rugsėjo 3 d. Toronte Kanadoje Sofijos (Laurinavičiūtės) ir Mindaugo Putrimų 
šeimoje. 1979 m. baigė „Royal York Collegiate Institute“ gimnaziją Toronte, taip pat Toronto Maironio 
mokyklos aukštesniuosius lituanistinius kursus. 1979–1980 m. Toronte Humber College lankė verslo 
administracijos kursus.

1980 m. atvyko į Popiežiškąją Šv. Kazimiero kolegiją Romoje (Italija) ir studijavo Popiežiškajame Šv. 
Tomo Akviniečio universitete, 1981 m. įgijo filosofijos bakalauro laipsnį. Vėliau 1986 m. baigė pastora-
cinės teologijos diplomines studijas, 1988 m. įgijo kanonų teisės licenciato laipsnį, parašęs baigiamąjį 
darbą „Personalinė parapija kaip integracijos įrankis“.

1984 m. rugsėjo 3 d. Misisogos (Kanada) Lietuvos kankinių parapijoje vyskupas Antanas Deksnys pa-
šventino E. Putrimą diakonu. Naujai įšventintas diakonas iki gruodžio mėn. ėjo vyskupo Pauliaus Balta-
kio OFM kanceliarijos administratoriaus ir sekretoriaus pareigas, taip pat vyskupas jam pavedė rūpintis 
lietuvių jaunimo pastoracija Kanadoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose (dalyvauti jaunimo stovyklose, 
būti katalikiškų organizacijų kapelionu, skaityti konferencijas, vadovauti dvasinėms pratyboms). 1985 
m. birželio 2 d. Romoje popiežius šv. Jonas Paulius II įšventino kunigu.

1986 m. rūpinosi Vokietijos lietuvių katalikų dvasiniais reikalais: vedė rekolekcijas lietuvių bendruome-
nėse, nuo balandžio iki liepos mėn. dėstė tikybą Vasario 16-osios gimnazijoje (vėliau ir 1988–1991 m., 
1992–1994 m.).

1984 m. priklausė Šventojo Kazimiero mirties 500-ųjų metinių minėjimo komitetui, o 1987 m. – vysk. 
Pauliaus Baltakio OFM vadovaujamam komitetui Lietuvos Krikšto 600 metų jubiliejui paminėti.

1991–1992 m. rūpinosi lietuvių sielovada Argentinoje, Urugvajuje, Brazilijoje. 1994 m. paskirtas vikaru lie-
tuviškoje Prisikėlimo parapijoje Toronte. 1994 m. Klaipėdoje įsteigė „Dvasinės pagalbos jaunimui centrą“.

1997 m. paskirtas Toronto tarptautinio „L. B. Pearson“ oro uosto kapelionu (dirbo iki 2012 m., nuo 2007 
m. buvo tarpreliginės sielovados nariu). 2010–2012 m. buvo Toronto arkivyskupijos vicekancleris. 2003 
m. tapo Europos vyskupų konferencijų tarybos Pastoracinio ir socialinio darbo su migrantais komisijos 
nariu, nuo 2015 m. – tarptautinės Šventosios Mortos grupės prieš prekybą žmonėmis ir šiuolaikinę ver-
govę narys, 2016–2018 m. pagelbėjo kuriant dokumentinį filmą „Mulai“ (rež. M. Starkus) apie lietuvius, 
kalinčius Limos (Peru) kalėjimuose.

Nuo 1982 m. vasaromis darbuodavosi Kanados lietuvių jaunimo stovyklų kapelionu, savanorių ir pro-
gramų koordinatoriumi. Buvo ateitininkų stovyklų „Dainavoje“ Mičigane (JAV) kapelionas, dalyvaudavo 
Pasaulio lietuvių jaunimo kongresuose, Kanados lietuvių bendruomenės, Pasaulio lietuvių jaunimo są-
jungos, Pasaulio lietuvių bendruomenės veikloje, rūpindavosi pasaulio lietuvių jaunimo dalyvavimu Pa-
saulio jaunimo dienose, buvo Lietuvių katalikų religinės šalpos direktorių tarybos narys ir pirmininkas.

2003 m. rugpjūčio 18 d. paskirtas Lietuvos vyskupų konferencijos delegatu užsienio lietuvių sielovadai, 
kuriai nuoširdžiai atsidavęs prelatas negailėjo savo jėgų rūpinantis užsienio lietuvių dvasiniu augimu. 
Lankė lietuviškas parapijas, misijas ir bendruomenes, koordinavo ir palaikė jaunimo sielovadinę ir tauti-
nę veiklą, teikė pagalbą lietuviams, įkalintiems kalėjimuose visame pasaulyje.

Prelatas Edmundas Putrimas 2003 m. Lietuvos Respublikos Prezidento apdovanotas LDK Gedimino 
ordino Karininko kryžiumi, 2009 m. už lietuvybės puoselėjimą ir lietuvių bendruomenių užsienyje tel-
kimą Užsienio reikalų ministerijos garbės ženklu „Lietuvos tūkstantmečio žvaigždė“, 2019 m. Užsienio 
reikalų ministerijos garbės ženklo „Už pasaulio lietuvių nuopelnus Lietuvai“ Aukso Vyčiu.

Prelatas Edmundas Putrimas apie save yra sakęs, kad jis tarsi „gyvena su Biblija vienoje rankoje ir lėk-
tuvo modeliu kitoje“ – susumavus kelionių laiką, kasmet apie keturis mėnesius praleisdavo lankydamas 
visame pasaulyje išsibarsčiusias lietuvių bendruomenes. Prelatas Edmundas savo pašaukimą išgyveno 
kaip nuoširdų rūpinimąsi ne tik lietuvių bendruomenėmis, bet ir skirdamas asmenišką dėmesį kiekvie-
nam sutiktam žmogui.

Gerasis Dievas, pasišaukęs savo tarną, teapdovanoja jį amžinuoju džiaugsmu ir tepaguodžia liūdinčiuosius.
Vilniaus arkivyskupijos kurija

Tekstas perspausdintas iš Vilniaus arkivyskupijos svetainės www.vilnensis.lt 2022.11.15.

PAS VIEŠPATĮ IŠKELIAVO 
PRELATAS EDMUNDAS PUTRIMAS
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Mieli pasaulio lietuviai,

Prelato Edmundo Putrimo iškeliavimas amžinybėn pribloškė daugelį mūsų. Daugeliui jis buvo bičiu-
lis, įsiklausantis mokytojas, palydėtojas.

Gerai žinome, kaip prelatas uoliai planavo savo laiką. Jis buvo parašęs jau ir Kalėdinį laišką pasaulio 
lietuvių bendruomenėms. Tegul šis laiškas keliauja kaip paskutinė prelato Putrimo žinia šioje žemėje.

Šventos Kalėdos byloja apie viltį, kad Dievas niekada nepalieka mūsų vienų. Noriu patikinti, kad dar-
bas, kurį taip sąžiningai atliko prel. Putrimas – rūpinimasis pasaulio lietuvių sielovada – bus tęsiamas.
       Arkiv. Gintaras Grušas

      Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas

Prel. Edmundo Putrimo sveikinimas

šv. Kalėdos 2022 m.

„Tuomet Juozapas atsikėlė, pasiėmė kūdikį ir motiną, ir pargrįžo 
į Izraelio žemę. <…> Įspėtas sapne, nukeliavo į Galilėjos sritį ir 
apsigyveno Nazareto mieste, kad išsipildytų pranašo žodžiai: 
„Jį vadins Nazariečiu“ (Mt 2, 21–23)

Brangūs broliai ir seserys Kristuje, 

Sveiki sulaukę šv. Kalėdų!

Šiose Evangelijos eilutėse pasakojama, kaip Šventoji šeima, kadaise turėjusi nuo persekiojimo bėgti 
į Egiptą, pagaliau sugrįžta namo. Čia kalbama apie fizinį grįžimą, tačiau kad ir kur pasaulyje gyven-
tume, visuomet galime sugrįžti prie savo šaknų, branginti ir puoselėti savąją tapatybę bei kultūrinį 
paveldą. 

Viešėdamas Lietuvoje popiežius Pranciškus kvietė atsigręžti į savo Tėvynės ir šeimos istoriją, do-
mėtis tėvų ir senelių pasakojimais, pasisemti iš jų išminties. Kalėdų laikas labai tinkamas susirinkus 
prie bendro stalo kalbėtis apie Lietuvą, apie tikėjimą, prisiminti protėvių tradicijas. Ypatingai nori-
si perduoti pastiprinimo žodį jauniems žmonėms, jaunoms šeimoms, kad gyvenant svetur pakaktų 
jėgų išlaikyti savo tautinę tapatybę.

Taip pat norisi padėkoti visiems lietuviškų bendruomenių, parapijų, misijų nariams, lituanistinių 
mokyklų darbuotojams ir pedagogams, kurie pasiaukojančiu darbu augina ir puoselėja lietuvybės 
daigus, išlaiko gyvą lietuvių kalbą. Ačiū parapijų kunigams, kapelionams ir visiems, kurie perduoda 
bažnytines tiesas, evangelizuoja jaunąją kartą. Tai svarbiausi lietuvybės ramsčiai išeivijoje, kurian-
tys lietuviškumo salas, kuriose galime jaustis kaip namuose.

Kalėdų laike vieni kitiems palinkėkime ramybės ir taikos. Prie Kalėdų stalo susėskime vienybės, su-
sitaikymo ir vilties dvasioje, maldoje prisimindami ir mūsų brolius bei seseris Ukrainoje.

Prelatas Edmundas J. Putrimas

Lietuvos Vyskupų Konferencijos delegatas užsienio lietuviams katalikams

Prelatas Edmundas Putrimas. 
M. Šmitienės nuotr.
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PRELATĄ EDMUNDĄ PUTRIMĄ 
PRISIMENANT

Šių metų lapkričio 15 d. mirė Lietuvos vyskupų 
konferencijos delegatas užsienio lietuvių sielova-
dai prelatas Edmundas Putrimas.

Gruodžio 3 d. buvo aukojamos laidotuvių šv. 
Mišios Toronto Prisikėlimo parapijoje (prelatas 
gimęs Kanadoje 1959 m.). Buvo pasakyta daug 
gražių kalbų, bet man labiausiai  įstrigo Stasio 
Kuliavos žodžiai, atsisveikinant jaunimo vardu. 
Jis citavo Lindos Ellis eilėraštį „The Dash“ (lietu-
viškai „Brūkšnys“). Jame kalbama apie datas ant 
žmogaus antkapio – yra gimimo data ir mirimo 
data, o tarpe jų – brūkšnys (the dash). Tos abi da-
tos nėra svarbios, bet reikšmingas yra tas brūkš-
nys – visi išgyventi metai ir ką su jais darei…

Ir mes, kurie pažinojome ir mylėjome prelatą, ži-
nome, kokią didelę vertę turi tas prelato Edmundo 

brūkšnys. Jis veik 40 metų keliavo kaip misionie-
rius per pasaulį, lankydamas lietuviškas parapijas, 
bendruomenes, stovyklas, lankė ir padėjo lietu-
viams, kalintiems Limos (Peru) kalėjimuose, pir-
mininkavo Lietuvių katalikų religinei šalpai, o 
ypatingai labai rūpinosi jaunimu ir lietuvybės puo-
selėjimu. Todėl ir nenuostabu, kad jis buvo vienas 
iš  Kretingos stovyklavietės Kanadoje ir Dvasinės 
pagalbos jaunimo centro Klaipėdoje steigėjų.

Tačiau man įsimintiniausia brūkšnio dalis yra jo 
darbas Vasario 16-osios gimnazijoje.  1988-1991 
m. ir 1992-1994 m. jis buvo kapelionu ir moky-
toju, nors jau pusmetį po to kai buvo įšventintas 
Romoje kunigu (1985 m.), buvo paskirtas rūpin-
tis Vokietijos lietuvių dvasiniais reikalais.

Pradėjome daugiau bendrauti kai aš buvau gim-
nazijos moksleivių ateitininkų globėja, o kunigas 
Edis, kaip mes jį vadinome, buvo dvasios tėvu. 
Kiekvieną savaitę kartu ruošdavome ateitinin-
kų susirinkimus, organizavome gražių ekskursijų 
po Vokietiją, rengėme metinius mokyklos talen-
tų vakarus. Viename iš tokių vakarų mokytojai 
parodijavo Vytauto Kernagio dainą „O, disko!“. 
Žiūrovai alpo juokais, kai pasirodė ilgaplaukis gi-
taristas (kun. Edis) su dainininku (direktorium 
Andriumi Šmitu) ir visu orkestru. Kunigas labai 
gražiai dirbo ir su gimnazijos skautais. Šalia tiky-
bos ir istorijos pamokų, pravesdavo mokiniams 
rekolekcijas, ruošdavo Birželio trėmimų minėji-
mus kartu su 13-okais, nes buvo jų auklėtojas.  O 
13-okai buvo dažniausiai mokiniai iš Pietų Ameri-

Kun. Edis Putrimas 1993 m. po Vasario 16-osios 
gimnazijos talentų vakaro. Nuotr. M. Šmitienės

Atnašaujamos šv. Mišios pilies Visų Šventųjų koplyčios 30 
m.jubiliejaus proga. Nuotr. M. Šmitienės
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kos. Taip ta pradėta draugystė tęsėsi 
iki šių dienų.

1994 m. Edmundui Putrimui išvykus 
atgal į Kanadą ryšys su Vasario 16-os-
ios gimnazija niekada nenutrūko. Be-
lankydamas lietuvius po visą pasaulį, 
jis rasdavo progos kasmet nusileis-
ti Frankfurto aerouoste ir atvykti 
į gimnaziją – jeigu gegužės, birželio 
mėnesiais – kad suteiktų Pirmosios 
Komunijos, Krikšto, Sutvirtinimo 
sakramentus, jeigu vasario mėnesį – 
kad dalyvautų Lietuvos Nepriklauso-
mybės šventės minėjime ir ta proga 
aukotų šv. Mišias, jeigu rudenį – kad 
pravestų susipažinimo vakarus naujų 
mokslo metų atidarymo proga.

Esu begalo dėkinga prelatui Edžiui, 
kad 2008 m. atskrido į mano vyro 
Andriaus Šmito, Vasario 16-osios 
gimnazijos direktoriaus, laidotuves 
ir atnašavo gedulingas šv. Mišias. 
Kiekvienas jo apsilankymas buvo 
dažniausiai kelioms dienoms. Vieną 
vakarą praleisdavo mūsų namuose, o 
kitą – už 40 kilometrų esančiam mi-
neralinių vandenų baseine. Tą vietą vadindavo 
„paradiso“.

2019 m. prelatas buvo atvykęs į Hiutenfeldo pilies 
koplyčios 30 metų jubiliejaus iškilmes. Ta proga 
jam buvo padovanotos šlepetės, kad vis jaustųsi 
sugrįžęs į namus… Bet tada visus užklupo Korona 
ir tik 2021 m. rudenį jis vėl aplankė gimnaziją ir 
suteikė mokiniams Sutvirtinimo sakramentą. Tai 
buvo paskutinis Edmundo Putrimo atvykimas.  Jo 

humoro jausmas buvo nepamainomas, o jo nuo-
širdus ir garsus juokas dar ilgai skambės  ausyse…

Grįžtant prie to brūkšnio, mes visi galime patvir-
tinti, kad prelatas Edis tikrai gyveno tą brūkšnį 
pilnai….

Jis mumis rūpinosi, mus išklausė, mus mylėjo ir 
begalo liūdėdami tariame: „Ačiū ir iki pasimaty-
mo, mielas prelate Edi!“
Marytė Dambriūnaitė-Šmitienė

Prelatas įsega Vasario 16-osios direktoriui A. 
Šmitui Popiežiaus medalį už darbą su jaunimu 

1994m. "Lampertheimer Zeitung" nuotrauka.

Vasario 16-osios gimnazijos bendruomenės dovana - šlepetės, kad 
prelatas jaustųsi čia visada kaip namuose. Nuotr. O. Bartusevičienės



12 VLB INFORMACIJOS  | 2022 |GRUODIS

Pristatydama, kaip atsirado idėja sukurti VLB 
kalendorių, Kristina prisipažįsta norėjusi su-
jungti lietuviškumą ir vokiškas tradicijas, t.y. 
advento kalendorių, kuris Lietuvoje populiarė-
ja palyginus su Vokietija dar ne taip seniai. Dar 
buvo siekis šiam darbui apjungti visas VLB apy-
linkes, pristatyti jų išskirtinumą. Pavyzdžiui, 
praeitais metais Štutgarto lietuvių bendruome-

VLB ADVENTINIS KALENDORIUS 
PRISTATĖ LIETUVIŠKAS 
KŪČIŲ TRADICIJAS
Vokietijos lietuvių bendruomenės (VLB) advento kalendorius debiutavo 2021 metais. Su-
manymo iniciatorė VLB Tarybos ir VLB valdybos narė Kristina Braun pasakoja, kuo lietu-
viškas advento kalendorius nustebino ir nudžiugino šiemet.
Jolita Zykutė

nę kalendoriuje simbolizavo  kompaktinė plokš-
telė,kad čia gyvena „dainuojantys lietuviai“. Dar 
prie kalendoriaus kūrimo praeitais metais prisi-
dėjo Vokietijos lietuvių bendruomenės iš Ham-
burgo, Kaselio, Niurnbergo, Romuvos, Miun-
cheno, apylinkių, Vasario 16-osios gimnazijos, 
Klaipėdos neįgaliųjų draugija, rankdarbių kū-
rėjai iš Lietuvos ir Vokietijos. Simboliškai buvo 
paminėtos visos apylinkės.

Jeigu praeitais metais kalendoriaus tema – lietuviš-
ki širdžiai malonūs dalykai, šiemet buvo nuspręs-
ta atspindėti Kūčių tradicijas. Pavyzdžiui – prieš 
šventinę vakarienę reikia nusiprausti (viename iš 
langelių buvo rankų darbo muilas). Eglutė puo-
šiama būdavo būtent Kūčių vakarą, tad adven-
to kalendoriuje buvo įdėta eglutės papuošimų 
– nertų snaigių, rankų darbo žaisliukų. Ant sta-
lo po linine staltiese buvo klojamas šienas, tad 
advento kalendoriuje buvo įdėta lininė servetė-
lė, taip pat molinis dubenėlis, rankų darbo žvakė. 
Didelis dėmesys skirtas Kūčių vakarienės patie-
kalams – įdėtas kūčios (senovinis ritualinis pa-
tiekalas iš įvairių rūšių grūdų) receptas ir grū-
dų, kad galima būtų jį pasigaminti. Nepamiršti 

Lietuviško adventinio kalendoriaus sumanytoja 
Kristina Braun. Asmeninio archyvo nuotr.

Kiekviename paketuke – su Kūčiomis susiję 
dalykai. Asmeninio archyvo nuotr.
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kūčiukai, naminė duona, aguonų pienas.

Buvo prisimintos itin gilios tradicijos, 
kurios lėmė lietuviško Kūčių stalo vai-
šes – žiemos saulėgrąžos šventė. Būtent 
dėl to ant stalo būdavo tiek daug sau-
lę primenančių apvalių daiktų – būk tai 
riešutai, obuoliai, žirniai.

Kristina džiaugiasi, kad lietuviškas tra-
dicijas atspindintis kalendorius sulau-
kė išskirtinio vokiečių dėmesio – jiems 
įdomu pažinti mūsų šalį, jos papročius. 
Juokdamasi sakau, kad idėjos autorę 
galima tituluoti lietuviškų Kūčių am-
basadore Vokietijoje, o ji šypsodamasi 
atvirauja, kad ruošdama kalendorių pati 
turėjo progos giliau susipažinti su senai-
siais papročiais.

Visos lėšos gautos už kalendorių buvo 
skirtos Renhofo pilies išlaikymui.

Šiemet prie jo kūrimo prisidėjo Vasario 
16-osios gimnazija, Hamburgo, Niurn-
bergo, Kaselio bendruomenės, Klaipė-
dos neįgaliųjų centras, rankdarbių kū-
rėjai Lietuvoje ir Vokietijoje. Iš Berlyno, 
bei Niurnbergo sulaukėme net po dve-
jus darbelius. Nors kai kurios dovanėlės 
buvo įsigytos sumokant nedidelį mokes-
tį, smagu, kad daugelis daiktus kalendo-
riui teikė nemokamai, taip dar labiau pri-
sidėdami prie Renhofo pilies išlaikymo.

Paklausta, ar kitais metais Kristina or-
ganizuos adventinį kalendorių, moteris 
linksi galva, bet prisipažįsta, kad norėtų 
jog susiburtų didesnė ruošėjų komanda. 
Juk reikia ne tik sugalvoti idėją kalendo-
riui, bet ir surasti, kuo užpildyti lange-
lius, o paskui supakuoti visas dovanėles. 
Darbas ir džiaugsmingas, ir vienijantis, 
ir prasmingas, tad iš anksto maloniai 
kviečiame.

Taip atrodo VLB advento kalendorius šiais metais. 
K. Braun nuotr.

Taip atrodė VLB advento kalendorius 2021 metais. 
K. Braun nuotr.

Jeigu ateityje norite prisijungti prie 
VLB advento kalendoriaus kūrėjų 
ar pagaminti, padovanoti dovanėlių 
(nesvarbu, kad iki kito advento be-
veik metai, kalendoriaus ruošimo 
darbai prasideda daug anksčiau), 
susisiekite su sumanymo iniciatore 
ir organizatore Kristina Braun 

el. paštu kristina@vlbe.org.
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SEMINARO „KALBA GIMTOJI 
LŪPOSNA ĮDĖTA“ APŽVALGA
Irena Sattler

Jau kelerius metus iš eilės Vasario 16-osios gim-
nazija vykdo lituanistinio švietimo projektus, 
kuriuos finansuoja Lietuvos Respublikos švieti-
mo, mokslo ir sporto ministerija. Projektų metu 
vyksta seminarai, paskaitos, kūrybinės dirbtuvės 
šeštadieninės mokyklos tėvams bei mokytojams.

Šiais metais lapkričio 12 d., šeštadienį, mokytojai 
ir tėvai buvo pakviesti į projekto „Kalba gimtoji 
lūposna įdėta“ seminarą. Pavadinimui projekto 
sumanytoja Vasario 16-osios gimnazijos pava-
duotoja Irena Sattler pasirinko šiuos nepaprastai 
prasmingus Janinos Degutytės eilėraščio žodžius 
norėdama akcentuoti lietuvių kalbos – mūsų 
gimtosios – grožį, mokymosi, puoselėjimo ir sau-
gojimo svarbą svetimoje šalyje.

Šeštadieninių mokyklų mokytojų tikslas – kuo 
įdomiau ir patraukliau organizuoti pamokas. At-
rasti ryšį su tėvais ir paskatinti juos norėti, kad 
jų vaikas neužmirštų ar mokytųsi kalbėti lietu-
viškai, yra svarbus darbas. Todėl šiame tęstinia-
me projekte buvo norima atskleisti ir dar kartą 
priminti, kokia graži ir svarbi mūsų lietuvių kal-
ba. Šią užduotį nuostabiai įdomiai padėjo atlikti 
dvi puikios lietuvių kalbos žinovės, mylėtojos bei 
puoselėtojos – lektorės Vilma Leonavičienė ir dr. 
Claudia Sinnig.

Vilma Leonavičienė yra Vytauto Didžiojo uni-
versiteto Tarptautinių ryšių departamento Švie-
timo akademijos Lituanistikos ir tarptautinių 
programų centro vadovė. Lektorė daugiau nei 
dvidešimt metų organizuoja lietuvių kalbos ir 
kultūros kursus užsieniečiams, penkerius metus 
rengia Lituanistines studijas užsienio lituanisti-
nių mokyklų mokytojams, dėsto lietuvių kalbą 
kitakalbiams, skaito paskaitas Lietuvos mokyto-
jams ir moksleiviams, dalyvauja Globalios Lietu-
vos iniciatyvose bei forumuose.

Lektorė Vilma Leonavičienė tėvams ir mokyto-
jams skaitė paskaitą „Lietuvių kalbos mokyma-
sis: motyvai, galimybės, estetika ir etika“. Pasak 
dėstytojos, gyvenant svetimoje šalyje, svarbu 
vaikus mokyti lietuvių kalbos ne tik namuose, 
bet ir vesti juos į lituanistinę mokyklą, kurioje 
didelį vaidmenį turi mokytojas – ugdytojas, kū-
rybiškumo puoselėtojas, ateities kūrėjas, nes jis 

stengiasi padėti mokiniams ir jų tėvams iš naujo 
pamilti gimtąją kalbą.

Lektorė dr. Claudia Sinnig skaitė paskaitą „Lietu-
vių kalba ir literatūra vokiečiams – langas/raktas į 
pasaulį ir save“. Dr. Claudia Sinnig yra literatūrolo-
gė, autorė ir profesionali lietuvių literatūros žino-
vė, vertėja. Claudia Sinnig į vokiečių kalbą išvertė 
kelias dešimtis lietuvių poetų kūrinių, tarp jų Jono 
Meko, Tomo Venclovos, Marcelijaus Martinaičio, 
Algimanto Mackaus, Alfonso Nykos-Niliūno, Sigi-
to Parulskio, Eugenijaus Ališankos, Aido Marčėno, 

Seminaro lektorės dr. Claudia Sinnig ir 
Vilma Leonavičienė. I. Sattler nuotr.
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Dovilės Zelčiūtės, Daiva Čepauskaitės ir daugelio 
kitų. Vertėjos dėmesio sulaukė Mariaus Ivaške-
vičiaus, Sigito Parulskio pjesės, Giedros Radvila-
vičiūtės, Eugenijaus Ališankos, Sigito Parulskio, 
Tomo Venclovos proza.

Lektorė puikiai kalba lietuviškai. Tėvai su dideliu 
susidomėjimu klausėsi pasakojimo apie jos kelią 
į lietuvių kalbą, apie vertėjos darbą, apie įdirbį, 
norint kuo tiksliau išversti poeto ar rašytojo min-
tis. Pasak vertėjos, šis darbas yra ilgas ir sudė-
tingas, atitinkamų žodžių ieškoma tik labai gerai 
supratus kontekstą. Išvertus kūrinius iš lietuvių 
kalbos į vokiečių kalbą, svarbu, kad jie būtų lei-
džiami ne kaip vienadienės knygos mažu tiražu, 
bet kad jas spausdintų tokios garsios leidyklos 
kaip „Suhrkamp“, „Insel“, „Claasen“ ir kt. Tokiu 
būdu, teigė dr. Sinnig, lietuviška literatūra tap-
tų labiau ir palaipsniui ilgam žinoma Vokietijoje, 
būtų viešinama ir aptariama spaudoje. Claudios 
Sinnig meistriško darbo dėka lietuviški kūriniai 
tampa vis žinomesni ir populiaresni Vokietijoje.

Abi lektorės turėjo atsakyti į daugybę klausimų, 

diskutavo ir džiaugėsi dideliu klausytoju dėmesiu.

Po paskaitų Vasario 16-osios gimnazijos moky-
toja Aina Janulionienė vedė kūrybines dirbtuves 
ir mokė seminaro dalyvius pasidaryti lietuviškų 
suvenyrų.

Tuo metu, kai vyko seminaras, vyko pamokos 
šeštadieninėje mokykloje. Dailės, istorijos, lietu-
vių kalbos ir muzikos pamokas vedė ir žaidimus 
žaidė mokytojos Dalė Kriščiūnienė bei Aušra Lo-
renz. Joms padėjo muzikos mokytojas Gintaras 
Ručys. Seminaro pabaigoje dalyviai pasidžiaugė 
mokinių sveikinimu-žaidimu ir dainele.

Seminare dalyvavo šeštadieninės mokyklos 
Frankfurte mokinių tėvai bei vadovė Nijolė Bal-
čiūnienė.  

Džiaugiamės renginiu, kuriame kalbėjo lektorės, 
branginančios lietuvių kalbą, ir kuriame daug su-
žinojome bei išmokome. Tikimės panašų renginį 
suorganizuoti ir kitais metais, nes mūsų gražioji 
lietuvių kalba „iš duonos kvapo ir miškų giesmės – 
kalba gimtoji lūposna įdėta“.

Seminaro dalyviai. I. Sattler nuotr.
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„LITAUEN TO GO“ – 
IŠ ALKIO LIETUVAI
Projektas „Litauen to go“ gimė iš poreikio savo lietuvių kalbos mokiniams papasakoti  dau-
giau nei telpa į pamoką. Kas iš pradžių atrodė tik eksperimentas, po dviejų metų tai pana-
šėja į kuo rimčiausią projektą. Poreikis Lietuvai ir lietuvių kalbai yra kur kas didesnis nei 
galvojate. Aš pati to net nenutuokiau.
Asta Borusevičiūtė, žurnalistė ir lietuvių kalbos užsieniečiams mokytoja

Kas slypi po projektu „Litauen to go“?

Iš mano lietuvių kalbos pamokų gimusį projektą „Litauen to 
go“ galite rasti socialiniuose kanaluose „Instagram“ ir „Facebo-
ok“, o kas mėgsta tinklalaides, „Litauen to go“ galima ir klausy-
tis. Tiesa, socialinių kanalų ir audio formato turinys skiriasi.  
Tie, kurie seka paskyrą socialinėse medijose, žino, kad ten ras 
įdomius lietuviškus posakius ar žodžius, o taip pat faktus iš lie-
tuviškos kasdienybės ir, žinoma, ką būtina pamatyti, paragauti, 
žinoti ar išgirsti apie Lietuvą ir jos žmones.

O štai tinklalaidės „Litauen to go“ laidose neriu į gilį, skirtin-
gose temose su skirtingais pašnekovais. Prisipažinsiu, tikrai 
nemaniau, kad vieną dieną didžiuodamasi sakysiu: jau sukurta 
30 laidų apie Lietuvą. Tiesa, 30-ji laida dar tik pasirodys gruo-
džio pabaigoje. Bus labai šventinė ir jauki.  

Iš kur šis poreikis Lietuvai?

Tai yra klausimas, kurį girdžiu 
dažniausiai. Tačiau nemeluosiu, 
kad ir aš pati to savęs klausiau. 
Savo atsakyme noriu pabrėžti tris 
aspektus.

Pirmasis. Jei tenka skaityti žinias 
apie Lietuvą vokiškoje žiniasklai-
doje, tai turbūt atkreipėte dėmesį, 
kad didžiąja dauguma jos yra tik 
apie politiką ir apie keistus mūsų 
šalyje nutikusius įvykius. Jei ieško-
site kelionių vadovo ar knygų apie 
Lietuvą, rasite daugų daugiausiai 
knygoje apie Baltijos šalis. Tačiau 
poreikis mūsų šaliai yra kur kas 
didesnis nei galvojame. Spraga vo-
kiškoje erdvėje su žiniomis apie 
Lietuvą yra tuščia. O vokiečių, at-
radusių ir atrandančių mūsų šalį, 
yra daug. Jie gi yra mūsų pagrindi-
niai turistai. Jie nori geriau pažinti 
šalį, papročius, kultūrą, tradicijas, 
žmones.

Ir čia mano antrasis atsakymas. 
Net jei Lietuva ir maža šalis, net jei 
ir be kalnų ar egzotiškos gamtos, 
bet ji turi labai didelį gerbėjų ratą. 
Jei Lietuva būtų muzikos padan-
gės žvaigždė, patikėkite, ji be dar-
bo neliktų. Fanai neleistų užmigti. 
O pagalvojus, tai visiškai supran-
tama. Juk dauguma jūsų (o gal net 
ir visi, kurie dabar skaitote), esate 
taip pat Lietuvos patriotai.  Ir visi 
žinote savo „Kodėl?“.

Iš to  kyla poreikis geriau pažinti 
savo kraštą. Ir tai yra trečioji prie-
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žastis, kodėl „Litauen to go“ gyvuo-
ja. Ji reikalinga ir lietuviams, gyve-
nantiems ne Lietuvoje. Pamatyti 
savo kraštą per kitą perspektyvą, 
yra lyg įsimylėti jį naujai.

Kas lieka „už kadro“?

Abejonės, abejonės, abejonės. Jos 
dažnai ir trukdo, bet kartu ir labai 
skatina judėti į priekį. Abejoju, ar 
nepritrūks temų. Abejoju, ar įdo-
mu. Abejoju, ar neišsisemsiu. Ir 
tuomet pati nustembu. Kaskart. 
Kiek aš jau papasakojau, kai žvel-
giu į praėjusius dvejus „Litauen to 
go“ metus: 30 tinklalaidės laidų ir 
daugiau nei 300 įrašų „Instagram“ 

ir „Facebook“. O kiek aš dar noriu ir turiu papasakoti!

Naujos idėjos ir nauji formatai gimsta iš poreikio pačiai sau ne-
nusibosti. Kai tai nutiks, dėsiu tašką šiam reikalui. Jas padik-
tuoja ir šį projektą stebinti ir sekanti bendruomenė: klausimais, 
komentarais, pastabomis.

O kas toliau?

Todėl tai dar toli gražu ne pabaiga. Aš vis suku galvą, kaip būtų 
galima pasiekti vis daugiau žmonių, kuriems rūpi ir kurie nori 
plačiau sužinoti apie Lietuvą. Iš to susiformavo keletas naujų 
projektų, kurie dienos šviesą išvys naujaisiais 2023-iais me-
tais. Vienas iš jų skirtas visiems norintiems kalbėti lietuviškai.

Lietuvių kalbos pamokos, kurias vedu

Patikėkite, norinčiųjų išmokti lietuvių kalbos tikrai netrūksta. 
Priežasčių tam yra visa galybė: nuo noro suprasti uošvius arba 
kaip mano mokinys pasakė: „kad galėčiau pasakyti – „Ačiū, aš 
jau sotus“ iki susižavėjimo mūsų kalba net nebuvus Lietuvoje. 
O prabilti lietuviškai tikrai įmanoma. Žinote, ko tam reikia? Čia 
pacituosiu vieną herojų iš filmo vaikams „Geltonų plytų kelias“: 
„Tik svarbu labai norėti, pasistengti ir tikėti!“. Tiesa, aš vado-
vaujuosi viena man svarbia taisykle: man nesvarbu, kad moki-
nys kalbėtų idealiai, svarbu, kad nebijotų kalbėti.

Per mokymoksi procesą lydžiu aš arba galima rinktis kitą kelią, 
ir tai yra šių metų mano siūloma  naujiena. Nebūtina jungtis į 
grupę, norint išmokti lietuvių kalbos, dabar galima įsigyti kur-
sus internete ir mokytis savo ritmu bei sau tinkamu laiku.

„Litauen to go“ sekite „Facebook“ ar „Instagram“. 

Daugiau informacijos rasite 

Astos Borusevičiūtės svetainėje www.litauischlernen.de

Atsiliepimai apie "Litauen to go"
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GLOBALIOS LIETUVOS APDOVANOJIMAI

Norime pasidžiaugti, kad Vokietijos lietuvių bendruomenės tarybos narė ir Pasaulio 
lietuvių bendruomenės valdybos narė Irma Petraitytė-Lukšienė yra nominuota Globalios 
Lietuvos apdovanojimams kategorijoje „Už telkiantį diasporos indėlį Ukrainos palaikymui“. 
Irma Petraitytė-Lukšienė – lietuvių diasporos visuomenininkė, nuo 2020 m. aktyviai remianti Ukrai-
nos nepriklausomybę, kovą dėl laisvės ir europinės integracijos tikslus. Irmos iniciatyva Vokietijos 
lietuvių bendruomenės taryba bendradarbiauja su Vokietijos ukrainiečių bei kartvelų bendruome-
nėmis ir rašo atvirus laiškus Vokietijos Bundestagui dėl Rusijos keliamų grėsmių Europos saugumui, 
ragindami didinti humanitarinę, finansinę ir karinę paramą Ukrainai.

Jos iniciatyva atviras kreipimasis išsiųstas NATO, Didžiajam septynetui, Jungtinėms Tautoms, Eu-
ropos Sąjungos institucijoms ir Tarptautiniam Raudonojo Kryžiaus komitetui, reikalaujant apsau-
goti civilius Ukrainos gyventojus, nutraukti Rusijos vykdomą karą ir genocidą Ukrainoje, stabdyti 
ukrainiečių deportacijas į Rusiją. Irma kiekvieną savaitgalį nuo Rusijos vykdomo pilno masto karo 
Ukrainoje pradžios sako kalbas demonstracijose Miunchene, ragina Vokietijos visuomenę nepripras-
ti prie karo, be sustojimo remti Ukrainą humanitarine ir karine pagalba iki pat jos pergalės. Lapkričio 
pabaigoje Irma surengė svarbią viešą diskusiją vokiečių kalba apie Rusijos vykdomą karą Ukrainoje 
ir Ukrainos įstojimo į ES būtinumą.
Parengta pagal Global Lithuanian Leaders informaciją www.gllawards.lt

Globalios Lietuvos apdovanojimai | GLA – vieninteliai apdovanojimai Lietuvoje, 
pastebintys ir įvertinantys išskirtinį Lietuvos diasporos profesionalų indėlį į Lietuvos 

ekonomikos, mokslo, kultūros bei kitų sričių augimą ir tarptautinį pripažinimą.

Globalios Lietuvos apdovanojimais siekiama pagerbti nusipelniusius Lietuvai globalius 
profesionalus, kurie palaikydami ryšį su tėvyne kuria įkvepiančias sėkmės istorijas.

Globalios Lietuvos apdovanojimai | GLA vyksta nuo 2012 metų. Juos organizuoja Global 
Lithuanian Leaders – nevyriausybinė organizacija, vystanti diasporos profesionalų tinklą 

ir įveiklinanti jo atstovus vardan Lietuvos augimo. 

Irma Petraitytė-Lukšienė. Nikolaus Hoenning nuotr.
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HAMBURGO LIETUVIAI 
MĖGSTA KNYGAS
Nors lapkričio pabaigoje kvietė „Hamburgo knygų ruduo“, šį rudenį lietuviškų knygų auto-
riai Hamburgą lankė ne kartą, kviesdami prasmingiems susitikimams. Prisiminkime!
Jolita Zykutė

Rugsėjo 16 d. žurnalistė ir laidų vedėja Živilė Kropaitė-Basiulė Hamburgo lietuviams pristatė savo 
knygą „#fainiausiapasaulymočiutė“. Autorė užrašė savo močiutės, pokario partizanų ryšininkės, gy-
venimo istoriją, praplėsdama knygą istorikų įžvalgomis, galinčiomis geriau padėti suprasti tą sudė-
tingą laikmetį, kuris griovė žmonių likimus, negailestingai patikrindamas ir jų vidines vertybes.

Renginio rėmėjas – „Globali Lietuva“.

Lapkričio 11 d. Hamburgo lietuviai buvo pakvies-
ti į susitikimą su rašytoju ir buvusiu Lietuvos 
Respublikos ambasadoriumi Ukrainoje Algirdu 
Kumža. Greta diskusijos „Karas Ukrainoje. Ar 
saugus lietuvis ir jo valstybė?“ A. Kumža taip pat 
kvietė į savo knygos „Oranžinis romanas“ prista-
tymą. Atėjusieji pateko dar ir į spontaniškai suor-
ganizuotą žymaus Ukrainos gitaristo Aleksei Re-
venko koncertą. Šį muzikantą A. Kumža visiškai 
atsitiktinai sutiko Hamburgo gatvėje, renginio 
išvakarėse pakeliui į savo viešbutį. Galime tik pa-
sidžiaugti lemtingu atsitiktinumu, praturtinusiu 
vakarą. Renginio rėmėjas – „Globali Lietuva“.

2023 m. vasario mėn. Vasario 16-osios 
gimnazijos mokiniai ir svečiai turės pro-
gą susipažinti su Živile Kropaite-Basiu-
le, paklausyti jos pasakojimų apie knygos 
„#fainiausiapasaulymočiutė“ kūrimą. Iš 
Lietuvos kartu atvyks dar vienas garbus 
svečias – knygos „1940: Paskutinė Lietu-
vos vasara“ autorius mokslininkas istori-
kas Norbertas Černiauskas. Nepraleiskite 
unikalios progos susitikti su šiais ypatin-
gais svečiais! 

Susitikimo metu svečiams autorė rodė močiutės 
jaunystės laikų fotografijas. J. Zykutės nuotr. Ž. Kropaitė-Basiulė Vilniaus knygų mugėje.

Ukrainos gitaristas A. Revenko ir HLB valdybos 
pirmininkė A. Korinth. Organizatorių nuotr.

Akimirka iš renginio. Nuotr. dešinėje - A. Kumža. 
Organizatorių archyvo nuotr.
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„HAMBURGO KNYGŲ RUDUO“ 
IR JO VIEŠNIOS
Š. m. lapkričio 26 d. Hamburgo lietuvių bendrijoje (HLB) įvyko pirmoji lietuvių literatū-
ros mugė „Hamburgo knygų ruduo“. Suaugusiųjų programoje su skaitytojais susitiko net 
keturios lietuviškai rašančios autorės – Jolita Herlyn, Jutta Noak, Rasa Sagė ir Junda Vait-
kė. Tikėdamiesi sausos įvykio apžvalgos, galite užversti žurnalą. Jeigu skaitysite toliau, 
susitarkime iš anksto, kad tai subjektyvus pasakojimas, nes labai rimtus dalykus skaityti 
nobodu. Rašyti irgi.
Jolita Zykutė

Taigi, pradedame. Jeigu negyvenate už jūrų ma-
rių ir negalėjote atvykti į susitikimą su rašytojo-
mis, galite pradėti graužtis nagus. Yra ko. Tokio 
autentiško ir gyvo bendravimo dozę už trijų eurų 
mokestį ne HLB nariams (alio, ar pas mus tikrai 
infliacija? Nulio greta 3 nepamiršote?) negausi-
te niekur. Ačiū HLB valdybos pirmininkei Astai 
Korinth už jos energiją ir norą organizuoti kultū-
rinius renginius.

Stebėdama, kaip Jutta Noak (romanas „Terakoti-
nė moteris“) kalbina iš Airijos atskridusią Jundą 
Vaitkę (romanas „Emigrantės), vis mąsčiau, kad 
tokio lygio pokalbių šou laidos vedėjos gvieštų-
si kiekviena televizija. Žavinga, ironiška, gebanti 
patraukti per dantį, o tada tuoj pat pamaloni-
nanti nuoširdžiais komplimentais Jutta užbūrė 
ne mane vieną. Tad, saulelės, debesėliai, kai kitą 
kartą išgirsite šios autorės pavardę ir kad ji ruo-
šia knygos pristatymą, būkite pirmieji salėje.

„Ach, tos moterys... Vis įsimyli ne tuos vyrus“, – gal-
vojau beklausydama. Kaip tik prieš porą dienų skai-
čiau dar 2011 m. psichologų nustatytą faktą – mo-
teris labiau traukia vyrai, kurie joms nerodo savo 
jausmų nei tie, kurie atvirai išreiškia susidomėjimą. 
Ko gero remiantis šiuo tyrimu būtų galima sukurti 
ne vieną romaną. „Terakotinėje moteryje“ yra dvi 
pagrindinės herojės – Melita ir Nelė. Dvi pagrindi-

nės herojės lauks jūsų ir Jundos Vaitkės romane 
„Emigrantės“. Jaunutė lietuvaitė Inga, išvažiavusi 
uždarbiauti į JAV, prižiūri vyresnio amžiaus neįga-
lią Redą. Moteris šiurkščiai bendraujanti, grubi, bet 
iš tiesų tai jos būdas išsaugoti savigarbą. Gyva ir 
vaizdinga knygos kalba – atgaiva lietuviškos šnekos 
išsiilgusiai sielai.

Skaitytojai sužinojo, kad autorė knygoje panau-
dojo savo pačios patirtį, kai teko jaunystėje dirbti 
JAV prižiūrint senelius. Gal dėl to romano energija 
tokia stipri? Susitikimo dalyviams moteris prisi-
pažino, kad šiuo metu gyvendama Airijoje jaučiasi 
daug komfortabiliau nei kad buvo JAV, kur kultū-
riniai skirtumai buvo skaudžiai žeidžiantys. Dabar 
autorė dirba anglų kalbos mokytoja emigrantams, 
tad kasdien susiduria su daugybe skirtingo likimo 
žmonių. Ši patirtis įkvėpė naujai knygai apie meilę 
tarp afganų tautybės vyro ir lietuvės.

Po pertraukos (svarbus dalykas, kad spėtum 
perstatyti automobilį iš aikštelės, kur leidžiama 
parkuotis ribotą laiką!) antroje renginio dalyje 
visų akys krypo į Hamburge gyvenančią Jolitą 
Herlyn ir jos kalbinamą iš Olandijos atvykusią 
Rasą Sagę. Stebėdama, kaip meistriškai Jolita 
dėsto klausimus, vėl mąsčiau, kad Hamburgo 
lietuviai jau priprato, tad greičiausiai nesupran-
ta, kaip jiems pasisekė, kad šiame mieste gyvena 
tokia autorė. Vidinis žavesys suvienytas su išori-

HLB valdybos pirmininkė Asta Korinth (nuotr. 
kairėje) sveikina susirinkusiuosius.

R. Sagė, J. Noak, A. Korinth, J. Vaitkė, J. Herlyn 
(nuotr. iš kairės į dešinę).
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ne elegancija yra pavojingai patrauklus mišinys 
akims ir sąmonei, o skaityti tokios asmenybės 
parašytas knygas (šis romanas jau, beje, yra vie-
nuoliktas) džiaugsmas sielai. Tai, kad rašytoja yra 
tarp skaitomiausiųjų Lietuvos rašytojų, kalba už 
save, ar ne? Jolita šiame renginyje pristatė nau-
jausią romaną „Gėdos vaikas“, pasakojantį apie 
draugystę ir liečiantį skaudžią temą – pokario bei 
vėlesnės Vokietijos afrovokiečių gyvenimą rasis-
tinių pažiūrų sąlygomis.

Rasa atsakinėjo apie gyvenimą Olandijoje, kurio 
ypatybės suintrigavo ne vieną. Pavyzdžiui, val-
gymas tuo pačiu metu. Jei manote, kad tai nieko 
ypatinga, įsivaizduokite miestą, kuris staiga iš-
tuštėja tam tikrą valandą būtent dėl tos priežas-
ties. Olandų pozityvus požiūris į vaikus irgi ke-
lia smalsumą. „Kaip smagu, kad šiandien anksti 
atsikėlėte ir atėjote į mokyklą. Jūs tokie šaunūs. 
Chi chi. Tik šiandien pamokų nėra, nes mokytojų 
konferencija. Tad keliausite namo. O ką įdomaus 
ten veiksite?“ – maždaug tokius žodžius išgirdo 
Rasos vaikai, kai mama atgabeno juos į mokyklą, 
pražiopsojusi raštelį, kad tądien pamokų nebus. 
Belieka laukti, kada olandiškojo gyvenimo ypaty-
bės nuguls į naują knygą.

Susitikime Rasa pristatė romaną „Burbulas“ apie 
gyvenimą pasaulyje be vaikų. „Šioje bevaikėje 

bendruomenėje egzistuoja niekam nežinomas 
Burbulas, kuriame gyvena pagrindiniai knygos 
herojai – daugiavaikiai tėvai. Nepaisant visuome-
nės nuomonės, jie vis dar tiki, kad vaikai ir šeima 
žmogaus gyvenime yra svarbiausi.“ – taip intri-
guoja knygos anonsas. Kokio pasaulio norėtumė-
te jūs – su vaikais ar be jų?

Žadėjau labai subjektyvų pasakojimą. Tikiuosi 
man pavyko. Kaip pavyko ir suintriguoti paieško-
ti šių autorių knygų. Skaitymas – geriausias poil-
sis smegenims. Tikrai geriau nei televizorius. Tai 
irgi įrodė mokslininkai. Tad skaitykite knygas, o 
ateityje jūsų ir jūsų vaikų laukia dar vienas rašy-
tojiškas siurprizas. Galbūt ne tik Hamburge.

Renginį parėmė LR ambasada Vokietijoje.

Rašytoja Jolita Herlyn (nuotr. dešinėje).

Rašytoja Junda Vaitkė iš Airijos.

Rašytoja Rasa Sagė atvyko iš Olandijos.

Jo
li

to
s 

Z
yk

u
tė

s 
n

u
ot

r.



22 VLB INFORMACIJOS  | 2022 |GRUODIS

MOKYMŲ 
APIE SKAITYMĄ 
APŽVALGA
Š. m. spalio mėn. Renhofo pilyje vyko mo-
kymai apie skaitymą. Organizatorė – Lina 
Lefteri, Vokietijos lietuvių bendruomenė-
je atsakinga už švietimą, Romuvos apylin-
kės lietuvių bendruomenės valdybos narė. 
Jos rengtą projektą „Skaitymas. Skaitymo 
skatinimas bei motyvacija, skaitymo sutri-
kimai, šiuolaikinė vaikų ir jaunimo literatū-
ra“ parėmė Lietuvos Respublikos Švietimo, 
mokslo ir sporto ministerija. Renginys buvo 
turtingas ir intensyvus, tad skaitytojų dė-
mesiui pateikiame tik dalį jame paskelbtos 
informacijos, kuri, tikimės, kad bus naudin-
ga visiems suinteresuotiems, kad jų vaikai 
skaitytų knygas.
Lina Lefteri

Kad vaikai susidraugautų su knygomis

Vaikų ir paauglių literatūros pažinimo programos „Vaikų žemė“ vadovas Justinas Vancevičius pas-
kaitoje-diskusijoje „Vaikai neprivalo skaityti“ pasidalino praktiškais patarimais, kaip padėti vaikams 
kurti draugišką santykį su knygomis.

Visų pirma atsisukime į save, suaugusiuosius. Ar patys perskaitome nors po vieną knygą per mė-
nesį? Ar turime ir nuolat atnaujiname biblioteką namuose, o gal reguliariai lankomės miesto biblio-
tekoje? O ar aptariame perskaitytas knygas su partneriais, draugais, ar jiems dovanojame knygas? 
Pasak Justino, jei tėvai nori, kad jų vaikai skaitytų, visų pirma jie patys turėtų tai daryti. Vaikai daž-
nai kopijuoja tai, ką daro jų tėvai. Jei suaugęs žmogus niekada nepaima knygos į rankas, neturi bent 
minimalios bibliotekos namie, atostogaudamas visiškai neskiria laiko knygos ar žurnalo skaitymui, 
vaikas nesupras, kodėl jis turėtų tai daryti?

Skaitymas lavina fantaziją. Eliotto Reyna nuotr. iš "Unsplash".

Vaikai skaitys, jei skaitys jų tėvai. Kimberly 
Farmer nuotr. iš "Unsplash".
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Be galo svarbi yra ir mokyklos įtaka vaiko skaitymo kultūrai. Mokykloje grožinė literatūra dažnai 
tampa tik instrumentu, už kurį reikia atsiskaityti, gauti pažymį. Taip labai greitai vaikai praranda 
paprastą skaitymo džiaugsmą. O kaip būtų puiku, jei mokyklose vyktų garsinio ar tylaus skaitymo 
pamokos. Mokytojai bei vaikai dalintųsi perskaitytų knygų įspūdžiais, rekomendacijomis, pristatytų 
knygas kūrybinių projektų pagalba.

Beje, daugelis tyrimų tvirtina, kad garsinis skaitymas vaikams yra viena svarbiausių veiklų ugdant 
sėkmingam skaitymui būtinas žinias. Garsinis skaitymas praturtina vaiko žodyną ir ugdo gebėjimą 
kalbėti. Tai yra puikus būdas pažadinti susidomėjimą knygomis ir skaitymu, bei nuostabus įvadas į 
tai, kaip veikia pasakojimas. O tai ypač aktualu vaikams, augantiems aplinkoje, kurioje lietuvių kalba 
yra mažumos kalba ir galbūt gyvai girdima vos iš kelių suaugusiųjų. Ir tikrai nereikia nustoti garsiai 
skaityti vaikams, kurie jau patys geba tai daryti. Kol tik vaikas noriai klauso, skaitykite jam garsiai, 
nors ir iki paauglystės!

Disleksijos iššūkiai

Antroje paskaitoje Vilniuje veikiančio mokymosi ypatumų centro „Labirintas“ įkūrėjas Darius Bla-
žinskas supažindino su galimais skaitymo iššūkiais – disleksija.

Tai specifinis sutrikimas, keliantis ilgalaikius sunkumus mokantis taisyklingai skaityti ir rašyti. Šios 
bėdos atsiranda dėl fonologinio apdorojimo trūkumų, kurie atsiranda nepaisant vidutinio ar aukšto 
intelekto ir tinkamo mokymo. Dažniausiai tai yra genetinės kilmės sutrikimas, perduodamas iš kar-
tos į kartą šeimoje. Papildomos problemos gali kilti atminties, nuoseklumo bei planavimo ir organi-
zuotumo srityse. Specialistų teigimu, 1 iš 10 žmonių turi šį sutrikimą. Disleksija nėra „išgydoma“, ta-

Akimirka iš renginio. L. Lefteri nuotr.

Disleksija dažniausiai įtariama, kai vaikas pradeda mokintis rašyti 
ar skaityti. Michalo Parzuchowskio nuotr. iš "Unsplash".
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čiau teikiant vaikui pagalbą jis gali reikšmingai pagerinti savo įgūdžius ir gyventi visavertį gyvenimą. 
Pagalba turėtų būti orientuota į įvairias sritis: lavinami kognityviniai įgūdžiai (atmintis, dėmesys, 
informacijos apdorojimas), skaitymo ir rašymo įgūdžiai bei socioemociniai įgūdžiai.

Labai svarbu padėti ir tokių vaikų tėvams, suteikti jiems reikalingą informaciją, nes jie gali „pasti-
printi“ savo vaikus namuose, pagelbėti ruošiant namų darbus ir pan. Vaikas turi ir gali mokytis „pa-
prastoje“ mokykloje, tačiau jam turi būti pritaikyta programa ir pagalba remiantis rekomendacijomis, 
gautomis iš specialistų.

Dažniausiai disleksiją galima įtarti kuomet vaikas pradeda mokytis skaityti ir rašyti. Tą dažniausiai 
pamato mokytojai arba tėvai, atkreipę dėmesį į pasikartojančias klaidas:

• Raidžių ar skiemenų sukeitimas, praleidimas;

• Raidžių apvertimas;

• Klaidingai skaitoma ar spėjama žodžių pradžia;

• Skaitoma paraidžiui ar skiemenuojant;

• Prastai suvokiami skyrybos ženklai;

• Rašant praleidžiamos raidės, netaikomos taisyklės;

• Vaikas rašo, skaito lėtai ir kt.

Nors teorija gali tėvelius išgąsdinti, lektorius ramino, kad tikrai nėra taip jau baisu. Teigiama, jog 
vaikai dislektikai ateityje pasiekia puikių rezultatų keturiose srityse: inžinerijoje, architektūroje, me-
nuose ir versle. Daug garsių aktorių ar dailininkų turi disleksiją, o taip pat ir verslininkų, architektų, 
politikų, mokslininkų. Didelė dalis vyresnių, sėkmingą gyvenimą susikūrusių žmonių turbūt net ne-
žino, kad turi disleksija, nes anksčiau šis sutrikimas nebuvo tinkamai diagnozuojamas.

Disleksiją turintys vaikai irgi gali mėgautis knygomis. Tam padės jei skaitysite vaikams garsiai, klau-
sysitės audio knygų (www.vakaropasaka.lt, www.audible.de, www.audioteka.lt), „skaitysite“ su vai-
kais bežodes knygas.

Knygos lavina vaikų žodyną. Picsea nuotr. iš "Unsplash".
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Knygų klubai

Vaikų literatūros specialistė Eglė Baliutavičiū-
tė pristatė knygų klubą kaip būdą, padedantį 
užsienyje gyvenantiems vaikams įdomiai bei 
kūrybingai gilinti lietuvių kalbos žinias. Kartu 
knygų klubai yra skaitymo skatinimo progra-
mos dalis, viena iš priemonių, ugdančių savi-
mi pasitikinčius skaitytojus, kritinį mąstymą, 
skaitymo įgūdžius, literatūrinį skonį ir diskusi-
jų kultūrą. Tai, ko reikia išsilavinusiam, kultū-
ringam žmogui užaugti.

Knygų klubų vaikams ir paaugliams suteikia 
daug naudos. Pavyzdžiui:

• Buvimas tarp bendraminčių mažina izoliaciją 
ir vienišumo, atskirties jausmą, didina sociali-
zaciją, tikėjimą savimi.

• Moko tolerancijos ir tarpusavio supratimo. 
Knygų klubo susitikimo metu reikia išmokti iš-
klausyti kitus, gerbti kitą ir įsiklausyti į jo nuo-
monę, įsisąmoninti požiūrių įvairovę.

• Literatūros kūrinių skaitymas ir kalbėjimas 
apie juos padeda išmokti tikliau formuoti ir 
dėstyti mintis, pagrįstai jas argumentuoti.

• Knygų klubus lankantys vaikai gausina savo 
žodyną ir lavina komunikacinius įgūdžius.

Vaikų ar jaunimo knygų klubas gali būti organi-
zuojamas tiek savaitgalinėje lituanistinėje mo-
kykloje, tiek lietuvių draugų rate, tiek šeimoje. Kiekvienas suaugusysis gali tapti puikiu knygų klubo 
vaikams vedliu. Šis būdas ypač tinkamas vyresniems vaikams bei paaugliams, kuomet savaitgalinė-
se mokyklose jiems nebeįdomu, jie ten jaučiasi „per dideli“.

Lektorė siūlo knygų klubo veiklą organizuoti kiek galima paprasčiau, neprikuriant per daug taisyklių. 
Dviejų taisyklių laikytis būtina – pagarba knygai ir vienas kitam bei tvarkinga diskusija. Kitos taisy-
klės suteikia nariams gana daug laisvės:

• lankymas neprivalomas,

• perskaityti knygos neprivaloma,

• kalbėti susitikimų metu neprivaloma,

• knygos nebūtinai turi patikti.

Atsižvelgdama į tai, kad diasporoje net ir bendraamžių vaikų lietuvių kalbos žinios gali būti gana 
skirtingos ir tikrai ne visi mokantys kalbėti gali ir skaityti, lektorė davė kelis patarimus atitinkančius 
mūsų aplinkos specifiką:

• vaikai knygas namuose galėtų skaityti vokiškai, o knygų klube jas aptarti lietuviškai,

• tėvai galėtų vaikams knygas garsiai perskaityti lietuviškai, o vaikai jas aptartų susitikimų metu,

• vaikai galėtų išklausyti audio knygą, tik lietuviškai, tiek vokiškai, ar kita suprantama kalba, o knygų 
klube ją aptarti lietuviškai,

• “skaityti” bežodes knygas.

Vaikų skaitymo įgūdžius formuoja ir šeima, ir 
mokykla. Kimberly Farmer nuotr. iš "Unsplash".
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Vokietijoje nuo 2003 m. gyvenanti Kristina Petkutė-Gregor 
su šeima prieš penkerius metus apsistojo mažame kaimelyje 
netoli Miuncheno. Nekilnojamo turto brokere dirbanti moteris 
labai mėgsta gamtą ir kalnus, tad jaučiasi laiminga pagaliau 
suradusi savo vietą. Rašyti Kristina pradėjo seniai, tačiau gė-
dinosi savo pirmųjų darbų, slėpė juos stalčiuje. Tik prieš 2-3 
m. nutarė savo kūryba pasidalinti su artimaisiais. Autorė sako: 
„Nuo tada kelio atgal nebebuvo ir kuo labiau save pripažinau 
ir priėmiau, tuo dosniau liejosi kūryba. Rašymas papildo mane 
kaip asmenybę, veikia kaip terapija, kaip laimės eliksyras, sie-
los išraiška. Eilėraščiai gimsta labai spontaniškai ir atspindi 
įvairias temas ir nuotaikas. Kartais žodžiai mintyse skamba 
tiesiog savaime, belieka skubiai juos įamžinti. Kartais esu pa-
kylėtos nuotaikos, o pasąmonė diktuoja kažką liūdno ir gilaus. 
Daugiausiai rašau apie gyvenimo prasmę, apie savęs ieškoji-
mą, sielos kalbą, meilę ir gamtą.“

Idėja išleisti būtent vaikišką knygutę gimė spontaniškai – 
Kristina yra dviejų vaikų mama ir jai svarbu savo vaikus už-
auginti sąmoningais ir gerais žmonėmis. Žaismingų pasakėlių 
knygutė „Mano mažasis pasaulis“ paliečia labai aktualias te-
mas ir moko vaikus būti šiek tiek geresniems sau ir pasauliui, 
mylėti gamtą, vertinti draugystę.

Autorė gimė ir užaugo Skuode. Gimtasis miestelis paliko gilų 
pėdsaką gyvenime ir kūryboje, tad knyga iliustruota Skuodo 
meno mokyklos dailės skyriaus mokytojos Jolantos Milerie-
nės mokinių.

„Vaikai mato pasaulį visiškai kitomis akimis nei suaugę, todėl 
ir jų kūryba, piešiniai yra visapusiškai tobuli“, – tiki Kristina.

Autorę galite sekti „Facebook“ paskyroje 
www.facebook.com/kristinagegute

Vokišką kūrybą galima šiuo metu rasti tik telegramo grupėje 
https://t.me/SpruecheGedankenPoesie

Sielos kelias

Tyla kartoja netartus žodžius

ir meilė šnabžda sielai maldą seną.

Kai pilnuma apgaubia man pečius,

širdim jaučiu, kaip man gyventi gera.

Nutilę žodžiai ilgesio pilni

ir rodos laikas jau prarado esmę.

Aš atsistojus žemės vidury,

bandau kelionę savo sielos tęsti.

Apgaubus širdį meilės ugnimi,

bučiuoju žemę savo kojom.

Ir sielos atšvaitai giliai širdy

tyriausia meile mano kelią kloja.
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Draugystė

Trys peliukai po egle
Žaidė, dūko vakare.
Šokinėjo, cypė, lakstė,
Kol juos katinas pamatė...

Rainis ūsą kraipo, suka:
– Kaip pagauti man peliuką?!
Būtų jam puota graži,
Bet peliukai nekvaili!

Vos tik katinas prislinko,
Jie urvan staiga sulindo.
Tik mažiausias iš visų:
– Broliai, man labai baisu!
Kas, jei katinas žiaurus
Mus suės kaip saldainius?!

– Tu, broleli, dar palauki
Ir daugiau nesielvartauki!
Mes tą katiną nelabą
Suraitysime į ragą!

Katinėliui seilė tįsta,
Mąsto, kaip urvan įlįsti.
Kiša leteną į urvą
Ir kažką sau tyliai murma.

O vyriausiasis peliukas
Skubiai ragina broliuką:
-Neški žirkles ir peilius,
Nukarpysim jam nagus!

Ir peliukai, tie gudruoliai,
Tuoj nagus nukarpo uoliai.
Pyksta katinas Rainys –
Ką jis be nagų darys!?

Bet smaližius nenurimsta
Ir nauja idėja gimsta...
– Aš juk katinas stiprus
Ir turiu ne vien nagus!

– Mano dantys spindi, žvilga,
Taip pagausiu pelę pilką!
Kiša urvan nosį juodą –
Lai peliukai pasiduoda!

Kovai pelės atsistoja –
Pasiduoti negalvoja!
Šaukia pats vyriausias pilkius:
– Mes ūsus nurausim ilgus!

– Viens!...
Du!...
Trys!...
Visi kartu!
Tempia iš visų jėgų…

Plyšt! Ir plyšo ūsai smailūs!
Ir pravirko rainius gailiai:
– Koks aš katinas bebūsiu?
Man nuplėšė pelės ūsą!

Taip, supranta rainius margas –
Bus be ūsų tikras vargas...
Gal jau laikas pasiduoti
Ir pelyčių nemedžioti?

Džiaugiasi peliukai trys,
Jau Rainys prie jų nelįs!
Pasimokys tuščiagalvis –
Pilkos pelės jam ne valgis!

O mažam peliukų broliui
Gaila katinėlio storo:
– Jis be ūsų ir nagų
Nesuras naujų draugų...

Ir kačiukas susimąsto,
Peliukus atleisti prašo:
– Kvailas aš buvau tikrai.
O gal būkime draugai???

Ir peliukams daros gaila.
Gal atleisti priešui laikas???
Ir nuo šiol visi drauge
Žaidžia po žalia egle... 

Kristinos Petkutės-Gregor knygą „Mano mažasis pasaulis“ galite įsigyti autorės „Facebook“ paskyroje 

www.facebook.com/kristinagegute už 6,50 euro arba interneto svetainėje

www.patogupirkti.lt/knyga/mano-mazasis-pasaulis.html už 8,99 euro. 

Skaitytojams siūlome eilėraštį iš knygos „Mano mažasis pasaulis“.
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Nuo šių metų birželio žurnalo „Informacijos“ vyr. 
redaktorės pareigas einanti Jolita Zykutė jau 
išleido keturias vaikiškas knygas. Rašytoja tiki, 
kad norėdami vaikus užauginti visaverčiais žmo-
nėmis, privalome lavinti jų emocinę empatiją, tad 
savo knygose stengiasi į nuotaikingų istorijų siu-
žetą įpinti psichologinių dalykų. Jeigu tėvai ap-
tars juos su jaunaisiais skaitytojais, gilės ne tik 
psichologinės kompetencijos, bet taip pat stiprės 
vaikų-tėvų ryšys, nes nuoširdūs pokalbiai jungia. 
Autorė sako, kad rašo knygas, nes jai pačiai labai 
įdomu, kuo baigsis istorijos, kurių idėjos ateina 
galvon.

www.jolitazykute.lt
Ištrauka iš knygos „Kaip karalaitė Karolina pavydėjo ir kas iš to išėjo“, leidykla „Actus magnus“, 2020 m.

Kitą rytą prie pusryčių stalo sėdėjo ir Anelė su Sniegeliu. Visų reikalų ministras įėjusią Karoliną pa-
kvietė:

– Būtinai paragaukite šių pyragėlių. Anelė lauktuvių atvežė.

Karalaitė nenoriai atsikando, bet buvo neapsakomai skanu.

– Skanumėlis, – nuoširdžiai pagyrė ji, – kur pirkai tokių pyragėlių?

– Pati iškepiau, – nusišypsojo Anelė.

Kąsnis taip ir įstrigo gerklėje.

– Jei nori, galėsiu pamokyti, – pasiūlė Anelė.

– Man labiau patinka skambinti fortepijonu, nei šeimininkauti virtuvėje, – atkirto Karolina. Ne, ji ne-
siruošia draugauti su Anele.

– Jūsų Didenybe, pagrokite mums, – paprašė Visų reikalų ministras, – darote tai nepakartojamai.

– Ji labai talentinga, – patvirtino Tapis.

Visų reikalų ministro ir Tapio žodžiai kiek nuramino kirminą, kuris apsigyveno karalaitės širdyje ir 
graužė kaip savaitę badmiriavęs. Karolina sėdo prie instrumento ir ėmė skambinti. Kai baigė, visi 
ilgai ir garsiai plojo. Kirminas dingo. Gal išsikraustė? Viskas buvo kaip anksčiau, bet vos laiminga 
klestelėjo į krėslą, Anelė prabilo:

– Nuostabu! Ir fortepijonas puikus. Galima pagroti?

Karalaitė norėjo atkirsti, kad nemokšiškas skambinimas išderins instrumentą, bet patylėjo. Juk vieš-
nia. Anelė prisėdo prie fortepijono. Oje! Ji grojo taip gerai, kad Tapis keliskart pažvelgė į instrumentą 
ir vėl į Karoliną, tarsi norėdamas įsitikinti, ar ji sėdi krėsle, ar skambina.

Kai muzika nutilo, Visų reikalų ministras stryktelėjo iš vietos ir pribėgęs apkabino Anelę.

– Aš sužavėtas. Nežinojau, kad taip moki. Jūsų Didenybe, juk buvo puiku, ar ne?

Karalaitė šypsojosi kiek įstengė, bet viduje atgijęs kirminas graužė taip stipriai, kad rodės, tuoj pa-
birs ašaros. Gerai, kad pusryčiai buvo baigti, ir visi išsiskirstė kas sau.

Karolina tylėjo, bet viena išdavikė ašara kapt ir nukrito žemyn.

– Verki? – paklausė Tapis. – Kas atsitiko?

Ašaros byrėjo toliau, o karalaitė sunkiai rinko žodžius. Visų reikalų ministras giria Anelę kaip užkerė-
tas. Ji tokia draugiška. Moka kepti pyragaičius, net blynus. Moka megzti kepures. Prisimena visų gi-
minaičių gimtadienius. Puikiai skambina fortepijonu. Ko gero, net nebijo vakare viena nueiti į tamsų 
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rūsį. O kuo ji, Karolina, ypatinga?

– Tu pavydi Anelei, – tarė Tapis. Jis nesuprato, kodėl. Juk karalaitė tokia nuostabi. Pati nuostabiau-
sia pasaulyje. Kodėl tokios mintys atėjo jai į galvą ir kaip jas nuvyti? Koks skirtumas, ką Anelė moka? 
Juk ji – Anelė. Karolina yra kitokia. Ir tai svarbiausia.

– Tu esi tokia... tu! – jis niekaip nesugalvojo tinkamiausio žodžio. Bet kalbėjo iš visos širdies ir kan-
triai laižė jos ašaras nuo skruostų, kol jos liovėsi tekėjusios.

Karolina sėdėjo apsikabinusi Tapį ir džiaugėsi, kad turi tokį draugą, kurio nesuviliosi nei pyragais, nei 
bumbuluotomis kepurėmis. Gal viskas ne taip blogai, kaip šią akimirką atrodo? Deja. Toliau buvo dar 
blogiau. Karalaitė net juodžiausiame sapne nesapnavo tokio blogumo.

***

O buvo taip. Ji skambino fortepijonu. Pastaruoju metu dažniau nei anksčiau, nes kaskart, kai jau no-
rėdavo pakilti nuo kėdės, prisimindavo, kaip grojo Anelė, ir sunerimusi, kad toji galbūt šį kūrinį atliktų 
geriau, imdavo repetuoti iš naujo.

Pagaliau patenkinta atsistojo. Tapio kambaryje nebuvo. Ko gero, laukia terasoje, kol abu bėgs į sodą. 
Tuščia. „Keista, – pagalvojo Karolina, – kur jis dingo?“ Karalaitė ėjo taku šaukdama Tapį vardu, kai 
staiga pastebėjo, kad kažkas už krūmo sukrutėjo. Takso kailiuką ji būtų atpažinusi iš tūkstančio.

– Tapi, čia tu? – paklausė. Jai buvo keista, kad taksiukas tūno krūmuose, o ne bėga pas ją. Niekas 
neatsakė. Gal pasirodė? Karalaitė buvo beeinanti šalin, bet kažkas sučiaudėjo. Ne, čia tikrai kažkas 
yra. Ir slepiasi nuo jos.

– Tapi, čia tu? – pakartojo, eidama arčiau.

– Mhmm... aš. – Taksiukas išlindo iš krūmų.

– O ką čia veiki?

– Aš... – Tapis nutilo.

– Tu... – Karolina klausdama pažvelgė į geriausią draugą. Jis buvo kažkoks keistas. Kažką nuo jos 
slėpė. Tikrai.

– Tapis... žaidė su manimi, – staiga pasigirdo balsas. Karolinos širdis apmirė. Priešais ją stovėjo Ane-
lė, kuri ką tik su Tapiu nuo jos slėpėsi krūmuose. Taksas sutrikęs žvelgė tai į karalaitę, tai į Anelę, 
nežinodamas, ką besakyti.

– Gražiai grojai, – pagyrė vieš-
nia.

Tik karalaitė nepatikėjo – Anelė 
nori nukreipti kalbą. Akivaizdu, 
kad jiedu kažką nuo jos slepia. 
Karolina žvilgtelėjo į Tapį. Tas 
nusuko akis.

Taip jos gyvenimas per kelias 
akimirkas sugriuvo. Jos geriau-
sias draugas melavo.

– Einu repetuoti toliau, – tarė 
Karolina, žiūrėdama tiesiai į Tapį. 
Tas vargšelis nuleido galvą. Su-
prato, kad karalaitė viską žino.

J. Zykutės knygą „Kaip karalaitė Karolina pavydėjo ir kas iš to išėjo“ galite įsigyti Lietuvoje internetinėse 

parduotuvėse ir knygynuose, Vokietijoje patogiausiai pirkti iš svetainės www.kaipkaralaitekarolina.lt .

Kaina 9 eurai (ir siuntimas). Knyga bus atsiųsta iš Hamburgo. Beje, šioje interneto svetainėje rasite nemokamų 

užduotėlių vaikams, knygos audio ištraukų.
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SPECIALIAI VOKIETIJOS 
LIETUVIUKAMS
Jeigu mokslininkai mūsų negąsdina, tai šiuolaikiniai tėvai skiria vaikui į dieną septynias minutes 
savo laiko. Ar tiek užtenka? Gal pabandome gyventi kitaip?

Kviečiame mobiliuosius įrenginius ir darbus nustumti į šoną, skaityti knygas, kepti sausainius, eiti 
pasivaikščioti, o galbūt kartu išspręsti šias užduotis?

Palyginkite paveikslėlį dešinėje ir kairėje pusėje. Ar surasite dešimt skirtumų?

Iliustracijos iš Jolitos Zykutė knygos „Kaip karalaitė Karolina pavydėjo ir kas iš to išėjo“, dailininkas 
Vytis Snarskis. Daugiau užduočių rasite www.kaipkaralaitekarolina.lt

2.

1.

ATSAKYMAI:
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LIETUVOS 
VALSTYBĖS SIMBOLIS, PRIEŠ 
DEŠIMT METŲ ATKELIAVĘS 
IŠ GEDIMINO PILIES Į 
RENHOFO PILIES BOKŠTĄ

Lietuvos valstybinę vėliavą Gedimino pilies 
bokšte Vilniuje dešimt savanorių pirmą kartą iš-
kėlė 1919 metų sausio 1 d., mūsų šaliai atgavus 
nepriklausomybę. Aidėjo šūvių salvės, skambė-
jo Lietuvos himnas. Prisimenant ir pagerbiant šį 
savanorių žygdarbį, kiekvienais metais, sausio 1 d., 
minima Lietuvos vėliavos diena ir Gedimino kal-
no bokšte rengiama iškilminga vėliavos pakeiti-
mo ceremonija. Lietuvos kariuomenės Garbės 
sargybos kuopos kariai, prieš pakeldami naująją 
trispalvę, nuleidžia visus metus bokšte plevėsa-
vusią vėliavą. Senoji vėliava kasmet perduodama 
saugoti vienai iš Lietuvos mokyklų, pasižymėju-
sių ugdant pilietiškumą, visuomeninį ir pilietinį 
aktyvumą, puoselėjant istorinę ir kultūrinę at-
mintį. Ši graži Lietuvos valstybės simbolio per-
davimo tradicija tęsiama nuo 2005 metų.

Prieš dešimt metų, 2012-aisiais, Vokietijos Vasa-
rio 16-osios gimnazijai, negęstančiam lietuvybės 
židiniui užsienyje, buvo įteikta Gedimino pilies 
bokšto trispalvė. Ši ypatinga vėliava Vokietijo-
je pirmą kartą buvo iškilmingai pakelta tų pačių 
metų vasario 16 d.,  Lietuvos valstybės atkūrimo 
ir gimnazijos vardo dieną. Renhofo pilies bokš-
te ji plazda per valstybines šventes, iškilmingus 
gimnazijos ir Vokietijos lietuvių bendruomenės 
renginius.

Čia, mūsų lietuviškoje salelėje, visuomet laukia-
mi lietuviai iš įvairių pasaulio kampelių. Garbingi 
svečiai, važiuodami į Hiutenfeldą, Lamperthei-
mo priemiestį, jau iš tolo gali matyti danguje ple-
vėsuojančią Lietuvos valstybės vėliavą, kadaise 
puošusią Gedimino pilį, ir ja grožėtis.

Lietuvos trispalvė neleidžia mums pamiršti Tė-
vynės ir skatina didžiuotis savo šaknimis. Ją 
tvirtai laikome rankose liepos 6 d. giedodami 
Tautišką giesmę. Ši vėliava mums primena, kad 
nesvarbu, kur begyventume, visi esame tos vie-
nintelės ir nepakeičiamos Lietuvos vaikai.
Asta Geibel

2012 m. Vasario 16-osios gimnazijos mokiniai neša iš Lietuvos 
atgabentą vėliavą į Renhofo pilies bokštą. M. Šmitienės nuotr.

Gedimino bokšto trispalavė plevėsuoja 
Rennhofo bokšte. Ž. Kalvaičio nuotr.
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„Vokietijos LB valdybos Informacijos“ pasilieka sau teisę gautus spaudos pranešimus redaguoti savo nuožiūra. Spausdinama medžiaga nebūtinai atstovauja VLB valdybos 
nuomonei.  „Vokietijos LB valdybos Informacijų“ turinį naudojant kituose leidiniuose, maloniai prašome nurodyti šaltinį ir  redakcijai  atsiųsti  vieną leidinio egzempliorių. 
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Maloniai kviečiame dalyvius ir svečius!

Europos lietuvių kultūros dienos – naujas tęstinis renginys, skirtas Europos lietuvių 
kultūrinei veiklai puoselėti ir skatinti.

Pirmą kartą Europos lietuvių kultūros dienos 2022 m. įvyko Norvegijoje, Rogalando 
lietuvių bendruomenėje, ir kasmet keliaus po Europos šalis, 2023 m. atvykdamos į 

Vokietiją, Hiutenfeldą.

Kviečiame dalyvauti Europos kraštų lietuvių bendruomenių pirmininkus, kultūrinės 
veiklos kuratorius, meninius kolektyvus.

Renginį organizuoja Vokietijos lietuvių bendruomenė, Pasaulio lietuvių 
bendruomenė ir Lietuvos nacionalinis kultūros centras.

Sekite mus „Facebook“ – Europos lietuvių kultūros dienos 2023 
Kontaktinė informacija: ELKD2023@vlbe.org

2023 m. rugsėjo 15-17 d.
Hiutenfeldas, Vokietija


